
يييي ه فعليييك أ
أ رر يب يي  أأ رر يذي  لل  كك رب  رجبا أع يإ رو رر ة  رث أؤ كم ععبا ودنيبا  رب تت كم عو ى  وه

مم روما رع رر مال أم رأ أع عنك  رد رو يسك  أف رن لصن ة  رخبا  ).يب
لل:ه: ((  للوقققو دد الكققافرين  لديقق هه تت لد الية الكريمققة  لئ لمن فوا كهيي مو كع يج رنبا مر رلي إ

كلوما يم رع رمبا  يب كئه م  لب رن كن  )).ف
هن�؟ لم تفاد  تت هس دي تد ه  هح ل:ه و لق إلى الل تع الخلئ لج هر تم نن  تكريمة أ لمن فوئد الية ال و

كه م((  :الطالب كع يج رنبا مر رلي )). إ
تبققرالشيخ تخ لديم ال هوققق تد ه�؟ ت نن:ه إلى الل:ه وح : اي معلوم لكن ما هي الدليل أ

هصر. تح لل على ال تدا ال
لل:ه: ((  للوقققو لم للقق:ه؛  دت الكل تبققا هث لإ لمن فوائد الية الكريمققة  كئه م بمييباو لب رن كن رف

يملوما  )).رع
لل:ه ((  للوقققو دموع؛  هس تم تت  هو تص تن:ه وتعالى ب تم:ه سبحا نن كل كئهيي مومنها أ لب رن كن  ))رف

دموع، وهقذا هس تت م لبصقو تء إل  تبقا هن ءء فل إ تبقا هن لإ تمع ل يكقون فيق:ه  هس دي نن ما ل  ل
تم نلقق تك تت لل، ولهققذا إذا  تجقق تأ دلوقين بل هو أعظم و لت المخ الصوت ليس كأصوا
ءم أن لت السققماوات، ومعلققو تفقق تج تت هر دل السققماوات وا ههقق لعق أ تص هحي  تو د:ه بال الل

هلق ل  تخ تد من ال تت أح دل من:هصو دص لليح نز وجقق نن اللقق:ه عقق  هققذا الشققيء ولكقق
لل. تج تأ تظم و هع أ

لل:ه: ((  للوقققو لم اللقق:ه؛  هلقق لع دت  تبققا هث لإ لمن فوائد الية الكريمققة  م مو يليي رع ر ه  تن مالل يإ
كدور صص يت مال  )).بذما

لل:ه: ((  للوقققو لل؛  لط تسققان بققا لة الن تفقق تل تخا دم لمققن  لويققف  هخ لمن فوائدها الت علي مو
لهققربذمات مالصدور هظ دأ تلققم  لني  نن لطل ل توقل: إ تبا تة في ال تف تخال نياك والم  )) فإ

لم دتقق هك تت ههمققا  تم تلققم،  هع هلققق فققالل:ه تعققالى ي تخ لم ال تل هع لإن لم ي تو نن:ه  لإ تف تلم  هع تد ي تح تأ ول 
دمقق:ه فلهققذا قققال: ((  ت:ه تعققالى يعل نن الل هيء فإ تش يتال م م بييذما يلييي رع ر ه  تن مالل يإ

كدور صص  )).مال
لمققا لئ نز وجققل دا ل:ه ع دة الل تب تق ترا دم للنسان  لد الية الكريمة أن:ه ينبغي ل لمن فوائ و

لل:ه: ((  م م بذمات مالصدورللوقو كل )) ولهذا جققاء فققي الحققديث علي ( أفضيي
أنيي ت كك كث مييبا  رعك حي رم ر ه  تن مالل ر م أ رل أع رت تتماليمبان أن  همقق لل تع ننققإ ك إذا   ) ل

تة تبقق هغ تر تعز وجل وال تة الل:ه  تب تق ترا دم تبة  تق ترا دم تب لإ ك ذلإ ك الق تج هو تأ تت ب:ه  هن توق هي تأ بذلإ ك و
تن:ه وتعالى، إذا هبحا دس لضي الل:ه  هر دي تلب ما  تط لما في  لئ تإ ك دا دت نم له تن  دكو إلي:ه وأن ت
نن:ه لب:ه فققإ تما في قل لل لة الل:ه عز وجل  تب تق ترا همر وبم تل لمن بهذا ا هؤ دي للنسان  كان ا
لليمققان دع:ه ذلقإ ك ا تد هر ض فسققير تفى ما يكون فققي ال تة في أخ نم بمعصي لو ه
لة تي تما لح لمن  لثير  تظم بك هع لوقي:ه أ لن تت هع دم لل تمان  دة الي تي تما لح تية، ولهذا  لص هع عن هذ ه الم
هؤمن مققا يحتققاج إلققى دم دب الق هع نش د:ه إلي:ه أليس كذلإ ك�؟ ال جج تو دت تما  لل تطات  دل دس ال
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تبة  تق ترا دلطاتدم سس تمققنال لل  تبقق لق لمققن  تمققن�؟  لل  تبقق لق لمققن  ءب  تق ترا دم نن:ه  تلم أ نن:ه يع ؛ ل
تج إلى تتا تف اليمان اح دع تض لإذا  ددور، لكن  سص لفي ال هخ دت دين وما  هع تل تة ا تن لئ تخا دم  تل هع ي
تدان، هلقق دب دن وال تيا هد تل لت ا تد تس تف تطان  هل سس تمان وال للي تف ا دع تض هن  تطان، فإ هل سس لة ال نو دق
تمققال، تك تطان فهققذا هققو ال هل سسقق دة ال نو دققق تمان و للي دة ا نو دق تتان:  نو دوق لت ال تع تم تت هج فإذا ا
تخققر ففيقق:ه تن ال ددو ددهما  تحقق تأ تف  دع تض تلك، وإن  ته لعا فهذا هو ال همي تج تفا  دع تض وإن 

هوت، نعم  تم ءة و تيا تح
يب(( ثققم قققال تعققالى:  رذما رعيي رليي ى  يإ أ م  كه صر رط أضيي رن ت م  كثيي عل  يلي رق أ م  كهيي كع لت رم كن

يظ يلي (24 ))[لوقمققان:رغ دعققود علققى]   نضققمير ي نن ال دعهم) معققروف أ جت تمققققق دن
تر تثقق هك دع في الققدنيا أ نت تم دي تر قد  لف نن الكا لمن الية الكريمة أ ديستفاد  لفرين ف الكا

لمن أليققس كققذلإ ك�؟ لنقق:ه قققال: ((  هؤ دم دع الققق نت تم دي  )) وهققذا هققونمتعه ممما 
لنين، لم دمؤ لمققن الققق لعققا فققي الققدنيا  ست تم تت ند  تشقق دكفار يكققون أ تض ال نن بع لقع فإ توا ال

نن:ه -كما قال الل:ه عز وجل- ((  علولك يلي  )).رق
لن:ه اش بعققد�؟ تم تز لليل في  تق لتيع في الدنيا  هم نت نن ال لمن فوائد الية الكريمة أ و

لهر ((  دنقق:ه فظققا نمققا زم لع:ه، أ هو تن كدون ليي مو رعيي كيو أون مييبا  رر رم ييي تنه م يييو كأ
رهبار رن يم ن  عن ة  رع رسبا كثوما إل  رب أل دع:ه فوقد قال النبي علي:ه الصققلةري  ))، وأما نو

يم ن مالدنيبا ومييباوالسلم: (  مر  أي رخ يدك م في مالجنن ة  يط أح رسو كع  يض أو رم رل

 ).فيهبا
لل:ه ((  للوقققو لليققظ؛  تغ ءب  نفار عققذا دك تب ال نن عذا ت مومن فوائد الية الكريمة أ كثيي

يليظ رغ يب  رذما رع صره م إل ى  رط أض  )).ن
لل:ه: (( للوقققو لل هققذا العققذاب؛  دخو دد دئون إلى  تج هل دي سرون و تط هض دي نن الكفار  ومنها أ

صره م رط أض دنن سروح ويكققو لج ال درو دخ دن عند  ترار يكو لط هض تلم أن هذا ال  ))، واع
لث تد في الحديث حدي تر تو لج الروح فإن:ه قد  درو دخ ترة، أما عند  لخ كذلإ ك في ال
دحقق:ه ترت رو جشقق دب لء الكفققار و هوت إلققى هققؤل تر المقق نن:ه إذا حض لويل أ نط البراء ال
لفي:ه حتى دث  نب تش تت تت لن:ه  دق في بد نر تف تت تت لمن الل:ه سبحان:ه وتعالى فإنها  تضب  تغ بال

تدن [ تب لمن ال لمنها  تها  دعو لز تت هن دلولقطققعتي هب تم لف الققق سصققو لمققن ال سفود  نسقق دع ال تز دينقق  [
دل:ه تعالى: للذلإ ك قو سل  دد ندة، وي لش لب يفييي (( يعني  رن  كمو يل تظبا يذ مال يإ رر ى  رت أو  رل رو

ك م كك رسيي كف رأن كجوما  ير أخ رأ أ م  يه يدي أي رأ كطوما  يس رببا كن ة  رك يئ رمل أل روما يت  أو رم أل يت ما ررما رم  ))رغ
تهققا ((  لج ترا هخ لإ لء في  نحا لش تأ ننهم كانوا  لل هذا المر على أ دد دجوا) ي لر رم(أخ ماليييو

ين كهو رب مال رعذما رن  رزو أج دهم) مقاكت سر تط هضقق تن لل:ه ( لر ه هقذا معنقى ققو لخ  )) إلى آ
لدين وهذا  توقا هن دم تن  لري تتا هخ دم دتون  ترة: (( .. واقعيأ لخقق تل تعالى فققي ال رم وقا ريييو
ععبا رد ر م  تن ره رج ير  رنبا رل ى  يإ رن  صعو رد دذكي تيققا لع تها -وال دلو دخ هد تيقق هنف حتى  دع دعون ب تف هد دي  (( 

بالل:ه- 
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رضثم قال عز وجل: ((  أر ل
ر روما يت  روما رم تسيي رق مال رليي رخ أ ن  رم أ م  كه رت أل رأ رس أ ن  يئ رل رو

رن كمييو رل أع ري أ م ل  كه كر رث أك رأ أل  رب ي ه  تل يل كد  أم رح أل يل ما كق ك ه  تل ت ن مال كل كقو ري  )) فققي هققذ هرل
نصققلة ههد الرسققول عليقق:ه ال تع نن المشركين في  لليل على أ تد الية الكريمة 

لل:ه: ((  للوقو لة الل:ه؛  ني لب دبو در لب سرون  لوق دي ك هوالسلم  تل ت ن مال كل كقو ري  )).رل
تعهققم�؟ لء المشققركين نف تهؤل نر ب:ه؛ لن  تق تأ تمن  تفع  هن تي لحيد ل  نن هذا التو وفيها أ

نل ل�؟ ترار و هق لل دعوا بهذا ا تف انت
: ل.الطالب
تماءالشققيخ هسقق نيققة وال له دلو دل لحيققد ا تتو تف إليقق:ه  تضققا دي لمققن أن  ند  دبقق تل  : ل، بققل 

تفات. جص وال
تعز تلر ض هو الل:ه  توات وا تما نس تق ال لل تخا نن  تبات أ هث لإ لمن فوائد الية الكريمة  و
لكققن هم دي دلوق ل  هخ تم دلق�؟ نوقققول: ل الققق هخ تي دلوق  هخ ءل: هل الم هن قال قائ وجل فإ
دل تعقق هج تي هيء،  تشقق تء إلققى  هي تشقق دل  لويقق هح دلوق إنمققا هققو ت هخ تم دق الققق هلقق تخ دلق و هخ أن ي
لة تب تشقق تخ دلققق  هخ تي ت:ه ذلإ ك، لكققن هققل  لتا وما أشب هي تب تر  تد تم دل الق تع هج لبا، وي تبا تب  تش تخ ال
لمققن سل مققا فققي النسققان  دكقق لتا، ف تل:ه بي لرا ليجع تد تم دق  دل هخ تي تل  تل، و لبا�؟  تلها با تع هج تي لل
تء إلققى لمققن شققي ءل  ليير وتحوي هغ تت ننما هو  تعات إ تد تت هب دم ترات و تك تت هب دم تعات و دنو هص تم
نين معنى تب تياء فهو إلى الل:ه عز وجل، ولهذا يت هش تل لت ا توا تذ تجاد  لإي تشيء، أما 

لل:ه: ((  رضقو يت ومالر رق مالسمباوما رل دوق:هرخ هل تخ هن  لك دلق ل نل فالنسان يخ  )) وإ
در ه حققتى جر تكقق دأ دل:ه و نن:ه كما أقو تدم، ولك تع تد  ءد بع تجاد إيجا هي ءع وإ تدا هب ليس معنا ه إ

لل:ه: ((  دكم معنى قو تل نين  تب تت ك ن مالخييبالقي نتي ك ه أحس رك مالل رر تبتفتببا هث أ
ت  )) فقق

لويققل هح تت هلققق  تخ ننقق:ه  تد ولك تجققا لإي تق  هلقق تخ تليس  هلق  تخ لوقا لكن هذا ال هل تخ نن مع الل:ه  أ
ليير  هغ تت نيققةبعض فيو لم هل لع ترة  هد دققق لمققن  د:ه تعالى  تطا ه الل تسب ما أع تح تياء  هش  ال
نية. لن تد تب و

لل:ه: (( للوقققو تدة  جد تعقق تت دم تء  نن السققما دت أ تبققا هث لإ لمققن فوائققد اليققة الكريمققة  و
رمباومات تس هبع (( مال تس تدها  تد تع هخرى أن  دأ تن في آية  جي دب صب )) وقد  رر رميي ن  كقل 

ي ه رن لل كلو كقو ري رس ي م *  أظي رع يش مال أر صب مالع رر يع و أب تس يت مال رمباوما تس  )).مال
د:ه دد الل تم هح دي لق مما  تح تف النسان بال ترا لت هع نن ا لضا أ لمن فوائد الية الكريمة أي و

دسققول: ((  نر لل:ه لل للوقققو هي:ه؛  تل كد لليي هع يل مالحم نن إقققراركق نإ ك أ تشقق نن:ه ل   )) فققإ
نجة كان في ذلإ ك دح لت ال تر ته تظ نجة وإذا  دح ءر لل تها هظ لق إ تح تف:ه بال النسان واعترا

ءل ل:ه سبحان:ه وتعالى. هه تناء على الل:ه ما هو أ نث لمن ال
لكين كققانوا ل لر هش دم لدين والققق لن تثر هؤلء المعا هك نن أ لد الية الكريمة أ لمن فوائ و

لل:ه: ((  للوقققو لمهم؛  هل لع لب لع  تفا لت هن لم ال تد تع لل ههل وإما  تج هل لل نما  لإ دمون  تل هع كره متي بل أكييث
كمون  رل أع )).ل ي
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لضع التأكيققد؛ لنقق:ه هو دد الكلم في م لكي هأ تت لمن فوائد الية الكريمة أن:ه ينبغي  و
ت نقال: ((  كل كقو ري رل رته م  أل تد الل:ه عز وجل أنهم سققيوقولونولئ ن سأ نك تأ تف  (( 

سرون�؟ لوقق دي نيقة أو ل  لب دبو سر لد ال لحيق هو تت تن ب سرو لوققق دي ءل: هل هقؤلء  لئ تل قا نل يوقو تئ لل ذلإ ك؛ 
لد سرون بتوحيقق لوققق دي تل: كيققف  توقا دي للإ ك؛ حتى ل  تذ تد  نك تأ تن ب:ه و سرو لوق دي ننهم  تن الل:ه أ ني تب ف

تتهى الفوائد. هن تنا ا ده نية. وإلى  له دلو دل لحيد ا هو تت درون  لك هن دي نية ثم  لب دبو سر ال
د:ه تعالى: ((   تل الل روقا كهيي ر ه  تن مالليي يإ يض  أر ل

ر يت وما روما رمبا تس رفي مال رمبا  ي ه  لل
يد يمي رح صي مال ين رغ نية (لل:ه مققا فققي السققماوات والر ض)مال لر تب تخ دة هنا  تل هم دج  )) ال

لفيققد دي لخير  هأ نتقق سوققق:ه ال تم مققا ح نن توقققدي تبققر؛ ل تخ دم ال لدي هوققق دوققق:ه ت لري تط هصققر و تح وفيها 
تد ه توحقق تلقق:ه  لر ه بققل هققو  للغيقق توات) يعنققي: ل  ل:ه مققا فققي السققما هصر، فق(لل تح ال

دل:ه: ((  تلى، وقققو تن:ه وتعا يتسبحا تمققا كققان فيهققامبا فييي مالسييمباوما  )) أي 
يض ((  أر دد بها ومال ترا دي لر العاقل؛ لن:ه  للغي تما) التي  تمليإ ك)) كذلإ ك، وأتى بق(

تد بها  لري دأ تفات، وإذا  جص توات وال نذ هلإ كال ننهققام تي بق(ما)؛ ل لت دأ جصفات   الذوات وال
نذوات لقلة بققل القق تعا توات  نذ سل ال دك لضا ليس  تفة، وأي لص تت لها  تذا نن كل  أكثر فإ

توهالمن البهائم  هن لص لقل.و تعا تغير ال هسم  لق لمن   
لوقققالل ه مبا فييي مالسييموماتوقققول:ه: ((  هل تخ لكققا و هل دم  )) قققال المؤلققف: " 

سرف فققي هققذ ه تصقق تت لب وال توا ند هلإ ك القق دم تمل  هش تي هلإ ك  دم لوقا والق هل تخ لكا و هل دم لدا "  لبي تع و
نمقة تعا ة ال ني لد دبو دع نية هنقا: ال لد دبو دع تراد بال دم لدا " والق لبي تع لب، ولهذا قال: " و توا ند ال
نللوا للقق:ه لذين تققذ لعين القق لئ نطققا سص بال تت هخ تت نصة  تخا لية ال لد دبو دع لن ال تل نصة؛  تخا تن ال ددو
نمققة فهققي تعا تدة ال تبققا لع هرعي، وأمققا ال نشقق تنى ال هع لة بققالم تعقق تطا تلى  تن:ه وتعققا هبحا دس
هلققق تخ لر ال تبققا لت ءل لل:ه عز وجققل باع جل تذ تت دم هلق  تخ تع ال لمي تج نن  تل هلق؛  تخ نل ال دك تمل  هش تت
نفققار دك نن ال لكقق تر ه ل تد تققق ل:ه و تء اللقق تضققا تق ت ض  لر ديعققا تحد يسققتطيع أن  تأ لدير، ما  هوق والت
هرع نشقق دروا ال تكقق دضققوا وأن تر تع اللقق:ه ولهققذا عا هر تشقق دضققوا  لر تعا دي دعون أن  لطي تت هسقق ي
تة فيهمققا تد تبققا لع سق ال لح تت هسقق تفل ي لدا  لبيقق تع تو لق، قققال: "  تحقق لن ال دروا عن:ه عقق هكب تت واس
تتضى هوق دم نن:ه ب نل الل:ه؛ ل تة إ تد سق العبا لح تت هر ض ما يس ل

ت نسماوات وا در ه " في ال هي تغ
دبود، هع تن هو القم دكو لجب أن ي جبر ي تد دم للق الق تخا للإ ك ال تما نن الق تأ ترة  هط لف هوقل وال تع ال

نيققة ((  لب دبو سر تذا�؟ بال تمققا لب تدة  تبققا لع دجوب ال دو لل على  تج نز و د:ه ع سل الل لد تت هس تي ريباولهذا 
أ م ككيي رق رل رخ لذي  ك م ماليي ككيي تب رر كدوما  كب أع كس ما تنبا رهبا مال صي نر علينققا (( رأ تمقق أ ن )) و يئيي رل رو

كد أميي رح أل يل ما كقيي ك ه  تل ت ن مال كل كقو ري رل رض  أر ل
ر روما يت  روما رم تس رق مال رل رخ أ ن  رم أ م  كه رت أل رأ رس

ي ه  تل تلقق:ه25))[لوقمان:يل تن  دكققو تت لجققب أن  هلققق ي تخ تمققن لقق:ه ال نن  لهر أ تظققا ] وهذا 
تد ه. هح تو دة  تد تبا لع ال

صي((  ين رغ كهو مال ر ه  تن مالل لوق:ه (( يإ تخل يميد  )) عن  رح ل:همال لع هن دص لفي  دد  دمو هح تم )) الق
هين ومققا تم هسقق لن ال هي تذ لمن هقق لل  تج تو نز  تع ل:ه  تيان ما لل تب لل نية؛  لف تنا هئ لت هملة هنا اس دج " ال
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هصققل تف لر ال لمي تضقق لل هصل، و تف در  لمي تض لمير  دهو) الض ت:ه  لن الل لإ تفة ( جص لمن ال تنا ه  نم تض تت
دز لييقق هم نت تثققة: ال لل نثا هصققر، وال تح لنيققة: ال تثا لكيققد، ال هو نت دلولى: ال لئد: الفائدة ا تفوا دث  تل تث

لعل [ تفا ءد) مبتدأ وال هي تز تفق( ءل  لض تفا ءد ال هي تز دقلت:  تفة فإذا  جص لر وال تب تخ تن ال هي يوقصدتب
لضل ننالفا لت بعققد وأ هأ ليقق تبققر لققم  نن الخ تأ للققق(زيققد) و لة  تف لصقق تن  دكو تت دسن أن  ] يح

تمققل تت هح لضققل ا تفا ءد هققو ال هي تز تت  هل دق لل، فإذا  تث تم ءب)  دبو هح تم دل  لض تفا ءد ال هي تز لدير: ( هوق الت
هصققل، ((  تف تر  لمي تضقق تي  جم دسقق لرا، ولهذا  تب تخ دكون  تت نل ل�؟ ل،  تفة و لص دكون  تي إنأن 

صي  يي فققيمالل ه هو مالغن لنقق تغ لوق:ه " وهققو كققذلإ ك:  هل تخ للف: " عن  )) قال المؤ
تء هي تشقق نل  دكقق نن  تل تد ه؛  لة مققا عنقق تر هثقق تك لل لس:ه  يي في نف لن لر ه، غ هي تغ تعن  يي  لن تغ لس:ه  نف
تحققد تأ لإلى  دج  تتا هح تي تل  تف لوق:ه  هل تخ تعن  يي  لن تغ تنى، و لغ دم ال تما تت نل  وهذا  نز وج فهو لل:ه ع

دل قول:ه تعالى: ((  للي ند يمي نوال رل رعييبا ي ن مال رعيي يي  ينيي رغ ر ه  تن مالل يإ تمققنيف نمققا  تأ  (( 
نم دث هيء،  تش جل  دك تل  هب لإلى الل:ه عز وجل ق تمن�؟  ءر إلى  لوق تت هف دم لوقر  تت هف دم نن:ه  د ه فإ توا لس

هعض كما قققال تعققالى: ((  تب لإلى  ءر  لوق تت هف دم دهم  دض هع تب نن الناس  رنبالإ أم رسيي رق ك ن  أحيي رن
يض أع رب رق  أو رف أ م  كه رض أع رب رنبا  أع رف رر رو ريبا  أن صد ي ة مال ريبا رح أل يفي ما أ م  كه رت رش يعي رم أ م  كه رن أي رب

تيبا ير أخ كسيي عضييبا  أع رب أ م  كه كضيي أع رب رذ  يخيي تت ري يل يت  رجبا رر ننققاس32 ))[الزخققرف:رد ] فال
تض في  دضهم إلى بع تجةبع دع إلققى اللقق:هحا لميقق تج لنققا، وال ترة أحيا درو تضقق  بل في 

ننقق:ه تأ لر ه كما  هي تغ لنى عن  لغ نن:ه في  لإ لل ف تج تو نز  تع سب  نما الر ترة، أ درو تض تو تة  تج تحا في 
ترة مققا هثقق تك لتي بمعنققى  نذا تنى ال لغ هين ال تئ هي نمن ش تض تت تي تنا ه  لغ لذا  لضا إ لس:ه أي هف يي بن لن تغ
هيققر تغ تعن ال تنى  لغ دكور، الثاني: ال هذ تم تء فهو  هي تش سل  دك دك:ه سبحان:ه وتعالى إذ  لل يم

ءج إليقق:ه، وقققول:ه: ((  تتققا دمح در ه  تحد وغيقق تأ دج إلى  دث ل يحتا يميدبحي تلرح  )) قققا
لسققير مققن هف تر فققي الت نصقق توق تف لع:ه "  هن دصق دد في  دمو هح تم لحم:ه الل:ه: " الق المؤلف ر

نو تأ هين:  ته هج لحيح أنهققا بمعنققىلهققاتو نصقق  قققال: (الحميققد) بمعنققى المحمققود وال
همققد، ومققا تح سق ال لح تت هسقق تي تمققن  ءد  لم تحا لمد، فهو سبحان:ه وتعالى  تحا دمود وال المح
لز وجل، وهو كذلإ ك لب الل:ه ع تناء في كتا نث سوقون ال لح تت هس تي تمن  تناء على  نث تر ال تث أك
لل تمققا هيققن علققى ك تر دد على أم تم هح دي لم:ه،  تعا هن لإ لم  تما تت لت:ه و تفا لل ص تما تك دمود على  هح م
نن:ه قققال: نصر في:ه المؤلف أ نما ق لم د:ه الثاني  لم:ه، الوج تعا هن لإ لم  تما لت:ه وعلى ت تفا لص
لضققا، لع:ه أي هر تشقق لع:ه وفي  هن دص ءد في  دمو نصواب أن:ه مح لع:ه وال دمود في صن المح
هلققق تخ نن لل تسقق تمققن  تبققاد، و لع للل لهققا  دع تف هن لئع وأ ترا نش دل ال تم هك تأ تجل  نز و تع:ه ع نن شر لإ ف
نلققإ ك علققى لدا د نن أحقق همد، الن لو أ تح ءل لل هه درهم فهو أ دم ب:ه أمو لوقي تت هس لوقا ت طري
تف تكيقق دد ه ف تمقق نل ل�؟ تح دد ه و تم تراتإ ك تح تف تس لمن  تدة  لح ترة وا هف تس تد في  طريق بل
نن دج إليقق:ه، فالصققواب أ تا هحتقق تت جل مققا  دكقق ترة فققي  لخقق لق ال لريقق تط نلإ ك علققى  تد تمن  لب
دع:ه هن دصقق لع:ه، ف هر لع:ه وفققي شقق هن دصقق لميد فققي  تح دمود و هح لمد وم (حميد) بمعنى حا
لد ه تدا هعق لإ لد ه وعلقى  دد علي:ه سبحان:ه وتعالى علققى إيجققا تم هح دي هلق  تخ لذي هو ال ال

5



لمن لع:ه  هر تما في ش لل تلي:ه  دد ع تم هح دي لع:ه  هر تش ءد في  لمي تح لضا  لد ه، وهو أي تدا هم وعلى إ
لئقدة فقي تفا تم ال تظق هع تر لهقا، ومقا أ لظيق تن تمقة القتي ل  هح نر تمقة وال هك لح هدل وال تع ال
سلهققا دك دء اللقق:ه تعققالى  نر علينققا- أسققما تمقق ننقق:ه -كمققا  تل تني؛  لغ لميد بققال تح تران ال لت هق ا
تثققة لل تثا تة  تف لصقق تمان على  هس سل ال دد تي تسن، لكن قد  تح لنى  هع تم سل على  دد تت تنى و هس دح
دن لل؛ لن:ه قققد يكققو تما تك دد  تدا هز تي همد  تح تنى مع ال لغ تما، فال له لن ترا لت هق لبا تلت بماذا�؟  تص ح

هثل�؟ لم دد علي:ه  تم هح دي لنى ل  لغ هن  لك ييا ول لن تغ سي  لن تغ ال
: البخيل.الطالب
ننقق:ه لالشيخ تنققا ه؛ ل لغ دد على  تم هح دي لكن ل  لي ل لن تغ لي  لن تغ دل ال لخي تب : مثل البخيل، ال

لل:ه تما لمن  دد  تفا تت هس د:ه عققز،دي لن اللقق لك لل:ه، ل لة ما تح تل هص تم لمن  تس:ه  تم نف تر تح  نعم، وقد 
تهققذا لمققن  لوققق:ه  هل تخ لن:ه علققى  تسققا هح لإ لل  تمققا تك لل همققد  تح لرن بال تت هوق دم تنى الق لغ وجل ل:ه ال

تنى ((  لغ يميدال رح صي مال ين رغ تن مالل ه هو مال  )) إ
نز وجل: ((  ممثم قال ع رل أق رأ ي ة  رر رج رشيي يميي ن  يض  أر ل

ر يفييي ما رمبا  تن  رأ أو  رل  ))رو
دل هعق لف نية و لط هر تشق تما) نعقم، (لقو) هقذ ه  نن  تأ هو  تراب: (ول هع لل دشوف ا تأن، ن هبل  تق
لر ه، ترة إلققى آخقق تج تش لمن  ل ض  هر نن ما في ال تت أ تب تث دذوف أي: ولو  هح نشرط م ال
للققق تع درور مت نر ومجقق ل ض) جققا دصول بمعنى الذي، و(فققي الر هو تم هسم  و(ما) ا
لمققن لر في الر ض، و( توق تت هس نن الذي ا تأ هو  تل تو دصول يعني:  هو تم تلة الق لص دذوف  هح تم ب
دصول؛ لن هو تم هسققم الققق تمققا) ال ءن لققق( تيققا تب تمققا)  ءن لققق( تيا تب تجرة) جار ومجرور  تش
ءن ل:ه يعني: لو تيا تب تجرة)  تش لمن  تيان، فق( تب دج إلى  تتا تهم يح هب دم دصول  هو هسم الم ال
نن تأ نن) يعني: ولو  تأ در ( تب ءم) خ دل:ه: (أقل تجر، وقو نش لمن ال أن الذي في الر ض 
دب تت هك دي لما  لما -هذا المعنى- كان أقل تن أقل تجار كا هش لمن ال الذي في الر ض 

تها. لب
رر((  أح رب تةومال تر)، وفققي قققراء نن) " (والبح تأ هسم ( تلى ا تع هطف  تع  )) يوقول: " 

در) - هح تب در) مع أن:ه يوقول ..(وال هح تب لهي (وال دوقققول:ها  جلف ي دمؤ هصب- لكن الق نن  بال
تدأ تتقق هب دم نرفع فهي  در) إذا كانت بال هح نن)، (والب تأ لم ( هطف على اس تع دصوبة وال من

دن مالإ ك: قال اب
نن)                    لإ لب ( دصو هن تم تعققققلى     لفا  دطققققو هع دعققققققإ ك م هف تر ءز  وجائ

تل لم هك تت هس تت هن  تأ تد  هع تب
تأن)                    نن) و( لكققق تل نن) ( هت بق(إ توق لح هل دأ و

نن) " لإ لم ( هس ءف على ا هط تع هحر  تب فتكون بالنصب، هذا (أن)، قال: " وال
ير((  كح أب رأ كن ة  رع أب رس يه  يد أع رب يم ن  كه  صد رم  )) وين الخبر�؟ري

...: الطالب
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تل (الشيخ  دفمققا:  جلقق تؤ دم د ه ال تر ند تققق دذوف  هحقق هبققر م تخ هرط، ال نشقق تواب ال تجقق تهققذا   (
تلم وما فيهققا هق تجار أ لمن الش نن ما في الر ض  تداد " يعني: لو أ لم لل:ه: "  هو توق لب

هرط: ( نش دب ال دب ب:ه- جوا تت هك دي هبر  لح تداد يعني  لم تداد – لم تحار  لب أتلمن ال رد يفيي رن رمبا 
كت مالل ه رمبا يل تدترك لفقق تن لر ه نعققم، (مققا  لخ لت:ه " إلى آ در بها عن معلوما نب تع دم ) " الق

تد) ايش معنا ه�؟ لف تن دت الل:ه)، ( تما لل تك

: انتهى.الطالب
تص، (( الشيخ تل تخ تهى و تت هن ي ه: ا كت مالليي رمييبا يل رك أت  رد يف دت) فاعققلمبا ن تمققا لل تك ) (( 

هل تز تن:ه وتعالى لم ي نن:ه سبحا لل تبب:  تفد الس هن نية ما ت لع هر تش نية وال لن هو تك هت) ال تد لف تن )
تمققا لهققم هلققق  تخ تل، ال تية�؟  تها لن نل ما لهم  تية و تها لن هلق لهم  تخ لما وال جل تك تت دم دل  تزا ول ي

ننار وش يكون�؟ ننة أو ال تج دس ال ننا تل ال تخ تد تذا  لإ د:ه  نن تل تية؛  تها لن
 ...:الطالب
دن: الشيخ هذ لل دوق:ه الل:ه فإنمافا دل هخ تي تء  سل شي دك لذا  لي، نعم، فإ لد تب لي أ لد تم هر تس  دائم 

لهي تت هن تت هن) فيكون، إذا كانت المخلوقات ل  دك تمة ( لل تك دوق:ه بال دل دوق:ه بماذا�؟ يخ دل هخ ي
لكققن هم دي تهققا ل  تهايققة فإن لن تزل ما لهققا  تل دل الل:ه عز وجل في ا لضا أفعا وكذلإ ك أي
سد ه لمقق دت دحققر  هب تأ دة  تع هب تسقق لد ه  لمققن بعقق هحققر و تب نن ال تأ لر ض  دفقق لدا حققتى لققو  تبقق تأ تفد  هن تت هن  تأ

لت نن كلمققا تها فإ لب دب  تت هك دي تصار  تلم و هق هر ض أ ل
ت تجر الذي في ا نش سل ال دك تجر  نش وال

نن تل لضققح؛  توا د:ه ذلققإ ك  هجقق تو تفققد و هن تت نز وجققل ل  تعقق دت اللقق:ه  تفققد كلمققا هن اللقق:ه ل ت
تمة (( لل تك دكون بال تي نن:ه  دلوق فإ هخ تم سل  دك تفد و هن تت تقات ل  دلو هخ تم رذماالق يإ كره  أميي رأ رمييبا  تن يإ  

كن ككو ري رف كك ن  رل ل ه  كقو عئبا أن ي رد شي ررما أ
 ))ر

 .. حتى...: ما هو الطالب
تر ه كأصل: الشيخ تك لقاذ هد لصقق نيققة  لر تب تخ لة ال تل هم دج دن هذ ه ال دكو د:ه  هج تو دن لنا  ني تب تت تي لذا  ، إ

دت الل:ه فهي  ءق ل شإ ك كلما هد لص لهي  لضا و هح  لكن قد يوقققول قائققل:.. خبردم
لظم أن هع تت هسقق تي تسققان قققد  للن نن ا هذ أ لإ د:ه  دهقق هج هج:ه هذا�؟ نوقول: هذا و تو كيف وش 
تما لدا و تدا لم دكون  دحر ي هب دة أ تع هب تس لئ:ه  ترا تو لمن  لحيط و هحر الم تب تحار نعم، ال لب تن ال دكو ت

دت تمققا لل تك تفققد  هن تت لب:ه ثققم ل  دب  تت هك دي دم  تل هق تأ تة  تر تج تش لمن  هر ض  لظم:هفي ال هع تت هسقق تي  قققد 
تم هذا، تظ هع تت هس ل:ه ما ا لت تم تظ تع تو ل:ه  لة الل تر هد دق تل  تما تك تف  تر تع نن:ه إذا  هذا الشيء، ولك

دل:ه:  ي هنعم، وقو كت مالليي رمييبا يل رك أت  رد يف رن رمبا  در بهققا عققن((  نب تع دم  )) قققال: " الققق
نن لمققن ذلققإ ك ل تر  تث هك تأ لبقق تداد ولققو  لم لبققذلإ ك الققق تلم  هق تل تهققا بتلققإ ك ا لب هت تك لت:ه ب تمققا دلو هع تم
نبر تع هحريف  تت جلف! هذا  تفا الل:ه عن المؤ تع تية "  له تنا تت دم در  هي تغ لت:ه –تعالى-  معلوما
تد مققا لفقق تن دت معلومات الل:ه، يعني مققا  تما دلو هع تم تراد بالكلمات ال دم دوقول إن الق ي
دت:ه تمققا لل تك هت  تد لفقق تن تمققا  د:ه يوقققول:  هرآن، اللقق دوققق للل لهر  تظققا ءف  لريقق هح دم:ه لكن هذا ت تل يع
تهققل تف تتققب  هك دت تقد ل  تتب و هك دت تمات فوقد  دلو هع نما الم تأ تتب  هك دت جلي  تمات هي ال لل تك وال
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لطققق هن تت هيققر  تغ هل لل هنها  تع تر  جب تع دت نت أن  ترد أ
ت دتإ ك إذا  تما تكل لكن  تها�؟ ل دب دت هك تت لتإ ك  تما دلو هع تم سل  دك

تة توققق لوقي تح لق  تح دت:ه بققال تمققا لل تك دت اللقق:ه أي  تمققا لل تك تدت  لفقق تها، فالمعنى مققا ن دب دت هك تت بها و
تنى  هع تم لدا لهققافالق تدا لم در  تحا لب لت ال تر تصا تو تد  تح تأ تعلى  هت  تي لل هم دأ نية لو  لوق لوقي تح دت:ه ال تما لل تك

لة لمقق تظ تع سل علققى  دد تيق لهر وهذا  تظا د:ه ذلإ ك  هج تو تدت، و لف تن لما لها ما  تل هق در أ تجا هش تل وا
ل:ه  لت تر هد دق لل  تما تك نز وجل و تع الل:ه 

مز((   يزي رع ر ه  تن مالل هيء (( يإ تش د ه  دز لج هع دي م م )) ل  يكي ءء عققنرح هي تش دج  در هخ تي  )) ل 
دل:ه: ((  لت:ه " قو تم هك لح لم:ه و هل لنققاعزيزلع دز ه شققيء " وأحيا لجقق هع  )) يوقققول: " ل ي

نزة -كما لع نن ال تل دب:ه شيء " وذلإ ك  لل ءز ل يغ جبر المؤلف نفس:ه يوقول: " عزي تع دي
لر وهققي ههقق توق دة ال نز لعقق هدر والثققاني:  توققق دة ال نز لع تسام:  لة أق تث سبق- تنوقسم إلى ثل
ءء دل:ه شققي نن:ه - سبحان:ه وتعالى- ل ينققا تناع وهي أ لت هم دة ال نز لع تبة، والثالث:  تل تغ ال
دل:ه: (( لت:ه سققبحان:ه وتعققالى، وأمققا قققو نو دوققق لل دسققوء  جل  دك لنع عن  تت هم دم لدا  تء أب دسو لب

م م يكي تررح نسقق تف لتقق:ه " ف تم هك لح لمقق:ه و هل لع ءء عققن  درج شققي هخ تي  )) فهو هنا قال: " ل 
تن لم نوقة  تت هش دم لكيم  تح نن ال تأ تبق لنا  تس هلم وقد  لع تة بال تم هك لح ال

هكم.الطالب دح : ال
لمقق:ه،الشيخ هك دح هيء و تشقق لكقق:ه  هل دم دج عققن  در ءم ل يخ لكي تمة، فهو ح هك للح لم وا هك دح : ال

لمققن تخققذ  هؤ دت لكققم كلهققا  هح دم ءم  لك تحا لذا هو  هيء، إ تش لت:ه  تم هك لح دج عن  در ءم ل يخ وحكي
در هيقق تثققة غ لل تة ثا تف لصقق دت  تبققا هث لكيم فيهققا إ تح لز بققال لزيقق تع لن ال هر تق تمة (حكيم)، وفي  لل تك

لة نز لعقق دكققون  تمققة فت هك لح هل ءة با تن درو هوق تم د:ه عز وجل  تت نز لع هكمة وهي: أن  لح نزة وال لع ال
دة نز لعقق د ه ال دذ دخقق هلق قد تأ تخ لمن ال تز  لزي نن الع تمل، وذلإ ك أ هك لة أ تم هك لح دن  دكو تت تمل و هك تأ

لف:ه أليس كذلإ ك�؟ سر تص تت لما في  لكي تح دن  دكو تي هثم فل  لل با
: بلى.الطالب
تجالشيخ در هخقق تت ءة بالحكمققة ل يمكققن أن  دتقق:ه موقرونقق نز لن الل:ه عز وجققل ع : لك

دة الواقع و توق تب دل:ه عن الحكمة التي هي مطا تواب .. أفعا نص تفوقة ال دموا
تل  لكقق:ه وكمققا هل دم تم  دمققو دع تر  تكقق تذ تل قدرت:ه بعققد أن  لنا كما جي تب دم ثم قال عز وجل 

لت:ه قال: ((  ي ةكلما رد يح روما يس  أف رن رك تل  يإ أ م  كك كث أع رب رول  أ م  كك كق أل رخ  ))[لوقمققان:رمبا 
دكون " يعني 28 تي تف لة (كن)  تم لبكل نن:ه  تل لثا  هع تب لوقا و هل تخ هعث مقامعنى]  تب هلق وال تخ  ال

لذا تس واحققدة، إ هفقق تن لعا إل ك دثكم جمي تدة وما بع لح تس وا هف تكن لعا إل  دوقكم جمي خل
تواء، تسقق دد  نلة علققى حقق لوق تة عند ه وال ت:ه عز وجل؛ لن الكثر دز الل لج هع دت ترة ل  هث الك
لة تم لل تك للمقة�؟ ب تك جي  تأ دن ب نن:ه يكو تلل ءل علي:ه  هه تس سل:ه  دك هدرة وهو  دوق دق ب:ه ال نل تع سل تت دك ال
تج تتققا هح توقهققا هققل ا تل نما خ تل هر ض  تق السماوات وال تل تخ د:ه عز وجل إذا  هن) فالل دك )

لمد�؟ توا تع نمال و دع إلى 
: ل.الطالب
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لوقابحيث: ل، الشيخ جي تضقق تن  تكقا لق وإذا  تشقق تأ تن  لعا كققا لسقق لء وا تنا لب  نوقول: إذا كان 
تق بيققن لة (كققن) فل فققر تن بكلم هن) وما كا دك تما هو بكلمة ( نن تن�؟ ل، إ تو هه كان أ

د:ه عز وجل في آية أخرى: ((  لل، ولهذا قال الل لرا أو قلي تن كثي ومييباأن يكو
ررب ير أو هو أق رص رب يح مال ين ة إل كلم تربأمر مالسباع تبققل هققو أققق  )) يعني 

تصققر، وقققال تعققالى: ((  تب لح ال همقق تل يحلمققن  أميي رل رك م ة  رد يحيي روما تل  يإ رنييبا  كر أم رأ رمييبا  رو
ير رص رب أل تجققاز وقققال50 ))[الوقمر:يببا هن لل تعة وا تر سسقق لمققن ال تية ما يكون  ] هذا غا

م ةتعققالى: ((  رد يحيي روما م ة  رر أجيي رز ري  يهيي رمييبا  تن يإ ي ة * رف رر يه تسييبا يببال أ م  كهيي رذما  يإ  ))رفيي
لت:ه عز وجققل، فققإن قققال14-13[النازعات: تر هد دق لل  تما تك سل على  دد تي سل هذا  دك  [

نتة[ لسقق لت فققي  تق السقماوا تخل در كذلإ ك فلماذا  تن الم تكا ءل: إذا  قطققع فققيقائ
تمات] كيف الشريط توقا هلققق يحتققاجتم تخ هدرة أو هذا ال دوق نن هذ ه ال تل هكمة�؟  لح  ال

لرا لد هلققق أليققس اللقق:ه قققا دل الخ تما تك دصل بها  تباب يح هس تمات وأ جد توق دم تياء  هش إلى أ
دجققل�؟ بلققى كمققا تر تولهققا  تنا تت تي جم:ه بدون أن  لن أ هط تب لنين في  تج تق ال دل هخ على أن ي
دل تصا جت لبا: ا تل لهذا أسبا نن الل:ه تعالى قد جع حصل في عيسى، ومع ذلإ ك فإ
ل إلقى لص لئا حقتى ي لئا فشقي نور شقي لنين يتط تأة ثم بعد ذلإ ك الج هر لل بالم دج الر
لئا دمققو شققي هن ترج ثم مع ذلإ ك ي تخ تج إلى الدنيا  در للن يخ لل  لب تية ثم إذا كان قا تغا ال
تدة لحقق لة وا تعقق هف دد سو  دمقق دن تعققة واحققدة ول يققأتي:ه ال هف دد لل  لم تكققا دل  هوق تع لئا ما يأتي:ه ال فشي
ههن أو جذ دد فققي القق لر تيقق نمققا  تمة، فيكون هذا الجققواب ع هك لح لق ال هف تو ولكن:ه على 
نتة أيققام�؟ لسقق هر ض فققي  ل

ت د:ه السققموات وا دلققق اللقق هخ تي هرء لماذا  تم دد على الق تر ديو
ت:ه ذلقإ ك�؟ تب هشق دهر ومقا أ هشق تعة أ هسق ندة ت ل:ه لم جم دأ لن  هط تب ولماذا يخلق الجنين في 
تل السققباب تع تج تلى  تن:ه وتعا تحا هب دس نن:ه  تمة وأ هك لح لب ءة  تن درو هوق د:ه م تل تعا نن أف فالجواب: أ
نبب تسقق دم تج عنقق:ه  هنتقق تي تبب و تسقق لمن أن يكون هناك  ند  دب لتها فل  تبا نب تس دم تطة ب دبو هر تم

لوقققا حققتى لف توا دم لوقا  لب تطا دم تبب  نس لمن أن يكون هذا ال ند  دب نمول  لتقق تي دق علققى  هلقق تخ  ال
تمام تت ي ة  (( ال رد يح روما يس  أف رن رك تل  )) يإ

مع((  يمي رس ر ه  تن مالل دموع (( يإ هس تم نل  دك دع  تم هس تي مر ))  يصي تررب تصقق هب دم نل  دك در  لص هب دي  (( 
تصر �؟ هب دم لميع  تس هيء " إن الل:ه  تش تعن  ءء  هي تش د:ه  دل تغ هش تي ل 

لصر)�؟الطالب هب دم نل  دك توقط ( تس  :
لوق:ه�؟ طالب آخر هل تخ تلى  لإ تصر  هب دم  :

ءق أوالشيخ لل تخققا لل  نم إ تثقق دلوق، ما  هخ تم هلق  تخ تصر فهو  هب دم لل  دك لصر، و هب دم لل  : ل، ك
دلوق، نعم، كان هخ تس:ه�؟إن الل:ه ماتوقول:  ... تم لصر نف هب دي  

....:الطالب
تصققر، الشيخ تب نلققق بال تع تت تي تأن  لن:ه  هأ تشقق لمن  تما  لل  دك لني  هع تي تصر  هب دي تما  لل  دك ...: ل ل، 

توت أنا تفا تت لصر ه، الن ي هب دي تجل  تو لز  تع لكن الل:ه  در ه ل لص هب دأ در هلفيها  ما  لصقق هب دي ءء  هي تشقق
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همرو، طيب ( تع د ه  در لص هب دي هيد ول  لميعتز تس ت:ه  نن الل لسققملإ توق هن تي لميع)  نس نن (ال تأ ندم  توق تت  (
لرك هد دمقق لمع يعنققي  تسققا ءم بمعنققى  هسقق لق لجيققب، و دم تم بمعنققى  هسقق لق هسققمين  لق

لهيققم ((  ترا هب لإ لل  دل قققو هثقق لم لجيب  دم تنققى الققق هع تم لب لميع الققذي  نسقق توات، فال هص تل تنلل يإ
رعباء صد كع مال يمي رس رل لبي  نلرر لإ دبقق:ه  لجي دي لضا أنقق:ه ل  دلوم أي هع لمن الم دب:ه، و لجي دم  )) أي 

لعي ندا تبة ال تجا لإ تعاء هي  سد لمن ال تدة  لئ لكن الفا تراك، ول هد لإ تع  هم تس د:ه  تع تم هس تي هن  تأ تد  هع تب
نن تأ تم  ند توققق تت تجاب، و دي لمن ذلإ ك حتى  تدة ل:ه  لئ تفا دؤ ه فل  تعا دد تع  تم هس دي نرد أن  تج دم أما 
لفيد دي لديد، وما  هه دد الت لفي دي تما  لسم إلى ثلثة أقسام ما هي�؟  توق تراك ين هد لل تع ا هم تس
دموع هسقق تم جل  دكقق لل تك:ه  ترا هد لإ هبحان:ه وتعالى  و دس لع الل:ه  هم تس تة  تع تس لفيد  دي هييد، وما  أ

ت نت ال
دل:ه تعالى: ((  لديد قو هه نت دد ال لفي دي نما  لم أ متف كه تر يسيي كع  رم أس رن تنبا ل  رأ رن  كبو رس أح ري أم  رأ

رن كبييو كت أك ري أ م  يه أي رد رليي رنبا  كل كسيي كر رو رليي ى  رب أ م  كه روما أجيي رن ] هققذا80 ))[الزخققرف:رو
للموسققى وهققارون: (( دل:ه تعالى  لييد قو أ

ه نت لفيد ال دي د ض من:ه التهديد، ومما  تر الغ
رر ى أ

ر كع و رم أس ككمبا أ رع يني م تن يإ رفبا  رخبا رت تلل  تمو دشقق دمول  سشقق  ))، ومما يفيققد ال
لل:ه تعالى: ((  تمع مثل قو هس دي تما  جل  دك لل لع الل:ه عز وجل  هم ك هتس تليي رع مال يم رسيي أد  رق

ي ه تليي رل ى مال يإ يكي  رت أش رت رو رهبا  يج أو رز يفي  رك  كل يد رجبا كت يتي  تل رل ما أو  ))[المجادلققة:رق
لنييي] ولهذا قالت عائشة: ( 1 يإ رومات  أص رل كع ه ما أم رس رع  يس رو ررك مالذي  تببا

ك ه عييز يثهبا ومالليي رحدي كض  أع تي ب رل رع رف ى  أخ ري رل تن ه  رر ة وإ أج كح يف مال رر رط يفي 
كور رحييبا تت يديث ومال رحيي رمع هييذما مال أسيي ري رمباومات  رس يع  أب رس يق  رفو يم ن  وجل 

أيء رشيي رن ه وتعييبال ى  رحبا أب كس أت ه  كف ري تل ه ل م  دل:ه: (( كك نمققا قققو مر ))، أ يصييي  ))رب
لصير. تب فال
�؟...: الطالب
لركالشيخ هد دم لجيب وبمعنققى الققق دم دموع بمعنى الققق هس تراك الم هد لإ : هذا بمعنى 

تنققا ينوقسققم إلققى  هل دق همع الصققوات  تسقق توات و هصقق تل لل لمع  تسققا لثللصققوات،  ثل
تسام هق ل ه سققبحان:ه..، أما تأ لر تصقق تب تب ءك  لر هد دمقق تأي  لصر  هب دم لصير بمعنى  تب لصير فال  الب

ترات كمققا جققاء فققي الحققديث تص هب دم در بقق:ه الققق لصقق هب دي تصر  تب تلى  ل:ه تعا وتعالى، فلل
يهيي ه مييباالصحيح: (  أج كت و رحبا كب كسيي أ ت  رقيي رر أح ررل ك ه  رف رش صنور لو ك كب ه مال رجبا يح

ي ه يق أل رخ يم ن  كره  رص رب يل علققىمانته ى إلي ه  لضققا دا در أي لصققي تب دن ال  )، وقققد يكققو
هلم مثل: ((  لع يصيرال رب كلون  رم أع رت ك ه بمبا  ءم ب:ه، وعنققد النققاسومالل للي تع  )) أي 

ترة  هب لخ ءم بها و هل لع تد ه  هن لع ءر بالشياء يعني  لصي تب تلن  دف الن إذا قالوا: 
كجثم قال تعالى: ((  يليي كيو ير و رهييبا تن رل فييي مال أي تل كج مال يل كيو ر ه  تن مالل رر أ رت أ م  رل رأ

يل تلييي يفي مال ير  رهبا تن لي،مال لر لريقق هوق نت هفهام ال لت هسقق دة هنققا لل همققز لر ه اله  )) إلققى آخقق
تن:ه وتعققالى هققذ ه در سققبحا جر توققق دي تأيققت) فهققو  تر تمعنققى (قققد  تر) ب فمعنى (ألم تقق
نمققا تر) إ لل:ه: (تقق دب فققي قققو تحد، والخطا تأ جل  دك لل تمة  دلو هع تدة الم ته تشا دم نية الق لض توق ال
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تطققاب، والمعنققى لخ دح لل دل هصقق تي تمققن  جل  دكقق لل لل علي:ه الصلة والسققلم أو  للرسو
تر تطققاب: ألققم تقق لخ تلقق:ه ل دح  دل هصقق تي تمن  جل  دك لل تلة  لم تشا لم فتكون  تع تأ تمل و هش الثاني أ
لر تهققا نن تل فققي ال دل (( الليقق لخ هد ديقق دج ))  لل ديو ت:ه  نن الل تطب " (( أ تخا دم لئي الق أيها الرا
دن تخققال ل يكققو هد لل دج وا تل للي نليل )) " وهققذا ا لفي ال دل:ه ((  لخ هد دي تر ))  تها نن دج ال لل ويو
دج النهققار فققي للقق دج الليل في النهار ويو لل ديو تمة، وكيف اليلج  لظي تع تة  تر هد دوق لب إل 
تبققل هق تأ تل إذا  ترى الليقق تتقق دل النهققار لنققإ ك  تبققا هيل وإق دل الل تبا هق لإ دمراد  الليل هل الق
تذا لإ لضققا  ننهققار أي دد ه وتققرى ال در هطقق تي تهار  نن دع ال تف هد دد ه في النهار ي توا تس دخل  هد نعم، ي
هجققر تف لع ال دلققو دط لريققر  هوق تت لة عن  تر تبا لع دن هذا  دد ه فيكو در هط تي هيل ف نل دج في ال لل تي تبل  هق تأ

لل الليققل، وقققد أقسققم اللقق:ه تعققالى بققذلإ ك فققي الوقققرآن تبققا هق لإ هعققد�؟ و تب وش 
ررالكريم: ((  رف أس رأ رذما  يإ يح  أب صص رر * ومال رب أد أ

ر أذ  يل إ تلي تءومال دم بشي لس هوق دي  )) ول 
لب:ه الدخال اللي تلج الدخال  للي لم:ه، يكون معنى ا تظ لع لل تقات إل  دلو هخ تم لمن الق
هج:ه، تو تساء، طيب هذا  تم جل  دك تباح وعند  تص جل  دك هكس متى�؟ عند  تع بالنهار أو بال
لة حققتى ند دمقق در  دد النهققا تدا ننقق:ه يققز دج الليل في النهار بمعنى أ لل ديو نن المعنى  تأ أو 
دطققول دخل فققي النهققار، يعنققي ي هد ندة حتى ي دم نليل ويزداد الليل  دخل في ال هد ي
تل عليقق:ه، ويطققول تخقق تد لمن الليل فمعنققى اليلج أنقق:ه  تخذ  تطال أ النهار فإذا 
تس منقق:ه، هققذا تل تت هخ تل علي:ه وا تخ تد دكون قد  لمن النهار في تخذ  تطال أ الليل فإذا 
لل الليققل لحيح، ففققي إقبققا لنققى صقق دهمققا مع لة اليلج وكل تمقق لل للك لنققى  لضققا مع أي
لضققا دوقص أي هن تي لزيد وهذا  تي لن هذا  تكو لت الل:ه، وفي  لمن آيا تمة  لظي ءة ع لر ه آي وإدبا
دتوا هأ تيق سلهقم علقى أن  دك هلق لو اجتمعقوا  نن الخ تل لت الل:ه عز وجل؛  لمن آيا ءة  آي
سلهققم دعققوا ك تم دعون، لققو اجت لطي تت هسقق لر في الليل ما ي لل في النهار أو بالنها باللي
لحققدة توا توقققة  لقي لل د لحققدة أو فققي الليق توقققة وا لقي تهقار د نن ددوا فققي ال لزيقق على أن ي
لليققل تد لذا فهققذا  نوة، إ دققق لمققن  دتققوا  دأو تما  هه نل ل�؟ ما يستطيعون م دعون و لطي يست
لج الليققل بالنهققار علققى نن فققي إيل تجققل، ثققم إ نز و تعقق ل:ه  لة اللقق تر هد دق لل  تما تك على 
دوب الليل تنا تت نن  تل لة الل:ه؛  تم هح تر ءل على  للي تد تني الثاني اللي بالعكس في:ه  هع الم
تطققال نن الليققل إذا  تل يدا؛  لجقق تمققة  لظي تع تحة  تل هص تم تدة والنوقص في:ه  جزيا ننهار بال وال
ترات الققتي قققد تش تح لت ال تت تما تتاء و جش در ال تجا هش ترت أ ته تظ تتاء و جش هرد وال تب تل ال تص تح

يرا  دئها ضا لرلليكون بوقا تحقق تد ال تدا هز تداد النهققار ا هز تبات، وكققذلإ ك إذا ا نن لن وال لنسا
لمققن ترة  لثيقق تك ترات  تش تح تتت بذلإ ك  هر ض، وما ل

ت تن ا لم تخار  سب تل ال تمار وزا جث لت ال تت تب تن ف
لضققا لفيقق:ه أي نناس، فيكققون هققذا  هت بال نر تض تل هت  تم تنا تت هت و تي لوق تب لر لو أنها  تح لل ال هج أ

ترة، نعم. هد دوق تمة مع ال هح نر تمة وال هك لح تمال ال تك لليل على  تد
يلتقال:((  تلي رر في مال رهبا تن كج مال يل كج )) نعم يوقول المؤلف: " ((ويو يليي كيو  (( 

تل في النهار ((  دل اللي لخ هد رر دي رهييبا تن كج مال يليي كيو د:ه (( و دل لخ هد ديقق أيييل))  تل  ))يفيي مال
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تخر ((  لمن ال تص  توق تن يل منهما بما  دك دد  ررفيزي رم رق أل رس وما أم تش رر مال تخ رس  )) "رو
دل:ه تعالى فققي دل على ذلإ ك قو تباد والدلي لع لح ال لل تصا تم لل هيء�؟  تش جي  تلل تما  ده تل نل تذ أي 

يفيييالية العامة الشاملة: ((  رمييبا  رو يت  روما رم تسيي يفييي مال رمبا  أ م  كك رل رر  تخ رس رو
ععبا يمي رج يض  أر ل

ر ك ه ما أن هم) شققوف كلمققة13 ))[الجاثيققة:يم دكقق تل دكققم  ( تل تر  نخ تسقق  [
دل توقققا دي تدم ولهققذا  لنققي آ تب لل هون فهو  تك تر في ال لخي هس تت لمن  تر  لك دذ تما  سل  دك لذا  دكم) إ تل )

تثققار: (  تلفي بعض ال كك ك ت  أقي رل رخ يليي و أج رأ يمي ن  رك  كتي أق رل رخ ردم  ر ن آ أبي يبا ما
يليييك أج رأ يمييي ن  يء  أي تل ((  ... )رشيي يإ رس  أنيي يل ت ن وما يجييي ك ت مال أقييي رل رخ رميييبا  رو

ين كدو كبيي أع ري دوقققول: (( يل تي لذي )) و رو ماليي يض كهيي أر يفييي مال رق لكيي م مييبا  رليي رخ
ععبا يمي يض )) (( رج أر ل

ر يفييي ما رمييبا  يت و رمباوما تسيي يفييي مال رمييبا  ككيي م  رل رر  تخ رس و
ك ه أنيي يم ععييبا  يمي دكققم) طيققب (( رج تل رر )) ( رميي رق أل رس وما أم تشيي رر مال تخ رسيي  )) أيرو

نن تل هيل والنهققار؛  نل لر ال هك لذ تمر بعد  توق تس وال هم نش تر ال تك تذ لح العباد و لل تصا تم لل نللهما  ذ
تلى: ((  لل:ه تعققا للوقققو هيل؛  نل دة ال تمر آي توق تهار وال نن دة ال تس آي رلالشم أييي تل رنبا مال أل رع رج رو

يل  أي تل رن ة مال ري رنبا آ أو رح رم رف ي ن  أي رت ري رر آ رهبا تن تمر-رومال توق دهو ال تو ير- رهييبا تن رن ة مال ري رنبا آ أل رع رج رو  
ع ة رر يص أب دد12 ))[السراء:كم لفي تت هسقق تي ننمققا  لإ لي  لحقق هم تم دنور  لفي:ه  تما  تمر  توق للإ ك ال تذ لل ] و

تنقق:ه وبيققن هي تب تلققة  تب لت الموقا نم در ه فإذا ت دنو تد  تدا هز تلها ا نلما قاب دك همس  نش لمن ال تر ه  دنو
تف دع تضقق تلة  تب توقا دم لت الققق تف دع تضقق تما  نل دك در ه ثم  تل نو دم تك تبار  هد للي ال تيا تل الشمس في 

سنور نعم . ال
.....: الطالب
تلجالشيخ لإي لل:ه  دك للح؛ لن  يل صا : ك

: كيف إيلج�؟الطالب
لويالشيخ تسقا تت نننقا الن فقي  تأ تنا  هر ند تقق ننق:ه إذا  نليقل أم أ دق ال لب هسق تي تهار  نن نن ال تل  :

هيل�؟ نل تكم ال تهار  نن هيل وال نل ال
تعشر.الطالب تنا  : اث
تهار�؟الشيخ نن : وال

: اثنا عشر.الطالب
نلليلالشيخ دكون ا تي تعة و تسا تشر  هع نط تلت تت دكون  تي دطول النهار ف : طيب ي

هعش.الطالب تدا لح  :
لن الليلالشيخ تم تز نليل أي في  تهار في ال نن تخل ال تد لذا  لإ هعش  تدا لح  :

لرا في: الطالب هج تف  زمن الليل.يعني 
هعققم " (( الشيخ تن هكس  تع للإ ك بققال تمن الليققل وكققذ تز رس: في  أم تشيي رر مال تخ رس و

يل كك رر  رم رق أل تما (( وما ده هن لم ير ى ))  أج لك:ه (( ري تل تف لفي  عم ى ))  رس كم يل  رج رأ رل ى   ))يإ
ننقق:ه لإ سيققون:  لو هح نن لوين يوقققول ال هنقق نت يل) هققذا ال دك لري) ( هج تي يل  دك تمة " ( تيا لوق دم ال هو تي دهو 
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تمققر توق همس وال نشقق لمققن ال لحققد  توا سل  دكقق تمققة يعنققي  لل تك تعققن  دذوف  هح تم ء ض عن  تو لع
لجيب أن:ه  تع نمى، ال تس دم تل  تج تأ لرى إلى  هج تى اللقق:ه..تي لضقق تر لن عباس  تي عن اب لو در  

يفيييعنهما قققال: (  يكهمييبا  رل رف يفييي  ين  ريييبا ير أج ري رر  رميي رق رس ومال أم تش تن مال يإ
يل أي تل يفي مال يض  أر ل

ر ر ت ما أح رت رمبا  يه يك رل رف يفي  ين  ريبا ير أج ري رو ير  رهبا تن للمال دد تي  ) وهذا 
تت هحقق تت لرى  هجقق تي تر  تصققا تذا  لإ ننقق:ه  تل نيققة  لو تر دك ت ض  هر ل

ت نن ا ترى أ تيقق نبققاس  تع لن  هب نن ا تأ على 
هيققل نل تمققر فققي ال توق همس وال نشقق نن ال تتل للإ ك؛  تذ تك لهي  نية و لو تر دك تها  نن أ

ت تنا ه  تفمع هر ض  ل
ت ا

تل رضي الل:ه عن:ه تقا تما  تك هر ض  ل
ت هحت ا تت لرى  هج تي

...الطالب: 
هحت.  تت دن  دكو تت تنا هذ ه  لذ ه أرض ته تنا  دض هر أ

ت الشيخ: 
نتة الباقية ..: الطالب لس الراضين.. ال
توقققات الشيخ تب تط هر ض  ل

ت نتة الباقية تحتنا يعنققي ا لس مثققل السققماء: أي نعم ال
تلققى ثققم هع تل تر ا هشقق لوق تهققا ال لفي تضققة  هي تب تلى ال لإ تر  تت هم  تل تأ هعض،  تب تق  تفو تها  دض هع تب توقات  تب تط

تر الثاني  هش لوق هلال لس نمال دثقق لقيوقققة  تر هشققرة  لق نم  دثقق تيا ض  تب تيا ض ثم ال تب للي:ه ال تي لذي  نل  ا
تضققة  هي تب هثققل ال لم هر ض  ل

ت توقققات، ا تب تط لضققا  تفر أي هصقق تل تفر وا هصقق تل لضققا..ا  كققذلإ ك أي
ترة.  نو تك دم توقات  تب تط هيء  تش هفس ال توات ن تما نس ال

لصلة عن بعض ....:الطالب تف هن دم  ما هي 
تواءالشيخ تهقق هصققل و تف دوقولون: بينهققم  تي تماء  تل دع لض ال هع تلف ب لت هخ تهذا في:ه ا : عاد 

دوقول: مققا بينهققا دهم ي دض هع تب هصل، و تف تواء و ته تماوات بينها  نس نن ال تأ هثل ما  لم يعني 
هصل . تف
لضققين ... :الطالب هحققت الراضققي كلهققا الرا تت تدور الشمس والوقمر مققن 
السبع.
تنهاالشيخ سمو تسقق دي تلة الر ض هذ ه  هت دك تلة الن  هت دك هبع هي ال نس تن ال لضي ترا : الن ال

لليل على هققذا ند لفها وال هو تج هبع في  نس هبع، ال نس تنة ال جم تض تت دم نية هذ ه  لض هر ل
ت ترة ا دك ال

نسلم: (  نصلة وال دل:ه علي:ه ال رعقو رط رت أق ي ن ما عمييبا رم أل كظ يض  أر ل
ر يميي ن ما عرما  أب يشيي

ر ن يضي ررما أ
ر يع  أب رس يم ن  ين ة  رم ريبا يق رم مال أو ري رق ه  لو تيققاكط هل دع هر ض ال ل

ت تلم ا تظ تذا  لإ نن:ه  لل  ( 
تتهققا هح تت تهققا والققتي  تت هح تت تدى علققى الققتي  تتقق هع نن:ه ا تنا ه أ هع تم تها الن ف هي تل تع دن  هح تن اللي 

لبعة، ولهذا نسا تتها إلى ال هح تت .....والتي 
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